
 

 תרבות צריכה בדגש תוצרת עצמית כחלק מקידום אורח חיים מקיים בגני הילדים

 

  חינוכיהקניית ידע לצוות ה

 מושגים עיקריים שנלמדו במפגש נושאי ההרצאה מטרות מוגדרות לכל מפגש

 

 למושג  הצוות החינוכי יחשף
תרבות הצריכה ולהשפעת 
תרבות הצריכה על אורח 

 החיים ועל הסביבה. 

  הצוות החינוכי יבין את
החשיבות של אימוץ וניהול 
אורח חיים מקיים על מנת 

 למנוע/להפחית צריכה.

 צוות החינוכי יחשף למגוון ה
רעיונות לשינוי אורח חיים בגן 

בדגש הפחתת צריכה  –
 והכנת תוצרת עצמית.

  ש כלים והחינוכי ירכהצוות
לקידום אורח חיים מקיים בגן 

 .צריכה עצמיתבדגש על 

  צוות הגן יסגל הרגלים
לחיסכון  ולהפחתת צריכה 
באורח חיים היומיומי בגן 

 )חיסכון במשאבים(.

  צוות הגן יכין את המתנות
לחגים בתוצרת עצמית עם 

 מינימום קנייה.

 
הצוותים החינוכיים יקבלו הדרכה פרטנית 
וייעוץ להקניית ידע והעשרה בנושא צריכה 
נבונה. התכנים ישתלבו באופן הוליסטי עם 

באורח חיי הגן. כל תכנית הלימודים וישולבו 
גננת תקבל לפחות שבעה מפגשים לאורך 

הקניית -שעות(. בכל מפגש 7השנה )לפחות 
ידע מקצועי ובניית תכנית עבודה ליישום 

התהליך והעברת הידע לילדי הגן 
 ואוכלוסיות היעד לחודש הקרוב.

 

הכולל חזרה קצרה מפגש פתיחה  .1
על משבר הפסולת והפתרונות. 

כה ועל הסבר על תרבות הצרי
ההשפעות הסביבתיות של תרבות 
הצריכה. קביעת לוח זמנים ותאום 

 ציפיות. 

מהו אורח חיים מקיים בדגש  .2
הפחתת צריכה ותוצרת עצמית. 

בחינת תהליכי הצריכה בגן הילדים. 
כיצד ניתן לייצר בעצמנו ולהפחית 

 צריכה? .

הכנת מתנות לחגים וארועים בגן  .3
 מתוצרת עצמית, מתן מגוון רעיונות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משבר הפסולת, תרבות צריכה, תרבות השפע, צרכנות 
 נבונה, השפעה סביבתית, מפגע סביבתי, קיימות 

 
 
 
 

אורח חיים מקיים, תוצרת עצמית, שימוש חוזר, כלים רב 
 פעמיים, תיקון, אבדן מזון.פעמיים, תיקים רב 

 
 
 

תוצרת עצמית, הפחתה במקור, הפרדת פסולת, חומרים 
 מתכלים, חיסכון בנייר



 

  צוות הגן יעביר את הידע
ם הנרכש לילדים ,להורי

 ולאוכלוסיות יעד נוספות.

 

  הגננות והילדים יטפחו ערכים
של כבוד לסביבה , לחי 

ולצומח, שינוי אורח חיים, 
 חינוך לאחריות .

 
 
 

ופיתוח ארגז כלים לשימוש 
 בחומרים הקיימים בגן.

שימוש בתוצרי הגינה לשימוש עצמי  .4
נפתח רעיונות כיצד ניתן  –

להשתמש למאכל, קוסמטיקה 
 ויצירה בגן ולהפחית צריכה.

הכרות עם מלאכות של פעם בדגש  .5
סביבתי ועידוד הגננת לבחור לפחות 

 מלאכה אחת וליישמה בגן. 

רה של תכנון שוק החלפות ומכי .6
תוצרים שהוכנו במהלך השנה ע"י 

 ילדי הגן.

מפגש סיכום התהליך מול ילדי הגן  .7
 והגננת.

 

 
 

גינה אקולוגית, מגוון מינים, צמחים מקומיים, קוסמטיקה 
 טבעית, מזון מקיים.

 
 

 מלאכות קדומות, הפחתת צריכה, חסכון בחשמל
 
 

 2שוק החלפות/שוק יד 

 
 

 מפגשים( 10בתוך הגן ומחוצה לו ) לילדי הגןידע הקניית 

 מושגים  פעולות מתוכננות  נושא מפגש  

בארץ. הילדים יכירו את   הכרות עם בעיית הפסולת פסולת 1
תכולת הפח בגן ובבית, את הדרך מגן הילדים לאתר 

ההטמנה ואת זמני ההתכלות של חומרים שונים ע"י ניסוי 
 הטמנה.

הגננת והילדים יעלו הצעות כיצד ניתן לצמצם את כמות 
 הפסולת שמייצרים בבית ובגן.  

קיימות, משבר הפסולת, מסלול הפסולת, הטמנה, זמני 
 התכלות

פתרונות לבעיית  2
הפרדת  -הפסולת

 פסולת ומחזור.

סיור למיכלי הפרדת הפסולת בקרבת הגן. הגננת 
 ביישוב שלהם. והילדים יבדקו איזו פסולת ניתן להפריד

 פתיחת מרכז איסוף והפרדת פסולת בגן.

 הפרדת פסולת, חוק האריזות



 

פתרונות לבעיית  3
שימוש -הפסולת

 חוזר בגן הילדים

הגננת תציג לילדי הגן את הסדנא ואת השימושים השונים 
בחומרים בשימוש חוזר. צוות הגן יעודד את ילדי הגן 

 ר.לאסוף ולהביא חומרים נוספים לשימוש חוז

 שימוש חוזר

פתרונות לבעיית  4
הפחתת  -הפסולת

 צריכה

 הבנת הקשר בין צריכה לפסולת.
 פתיחה :סיפור: אבא בונה עוגה/ ליעד שוהם

הגננת תשוחח על הילדים על הרגלי הצריכה שלנו )כיצד 
 הולכים לקניות( והאם אפשר להכין במקום לרכוש?.

ויערכו הגננות והילדים יקימו סופרמרקט בגן הילדים 
 פעילות הולכים לקניות בעיניים ירוקות.

תרבות צריכה, צרכנות ירוקה, כלים רב פעמיים, תיק רב 
 פעמי, תכנון קנייה

תכנון מסיבת חנוכה ירוקה בגן הילדים. הכנת התוצרים  חנוכה ירוק  5
 למסיבה מחומרים הקיימים בגן. 

 תוצרת עצמית, הפחתת צריכה, חגיגה מקיימת

 פתיחה :סיפור ג'ק ועוגת הפלא/ קנדיס פלמינג. ירוק יום הולדת 6
הגננת תדון עם הילדים כיצד ניתן לחגוג יום הולדת מהנה 

כללים לחגיגת הילדים יעלו הצעות ויחד יחליטו על  .וירוק
 .יום ההולדת בגן

יום הולדת ירוק, כלים רב פעמים, מזון בריא, הפחתת 
 צריכה

שימוש בתוצרת  7
 הגינה

 גידולי הגינה ושימושיהם השונים.הכרות עם 
הילדים יקטפו, יחתכו, יטעמו ויכינו תוצרים שונים.  לגבי 

האם לרכוש מן  -כל תוצר יבדקו יחד מה עדיף לסביבה
 המוכן או לייצר לבד. 

 גינה אקולוגית, גידולים אורגניים, תוצרת עצמית

מפגש נוסף  8
שעוסק בשימוש 

בתוצרת הגינה או 
 -מלאכות קדומות

 בחירת הגננת.ל

שימושים נוספים מתוצרת הגינה כגון קוסמטיקה 
הכרות  או טבעית/החמצת ירקות/הכנת צבעים מן הטבע.

עם מלאכות של פעם ויישום של מלאכה אחת בגן הילדים 
. 

 מלאכות קדומות, קוסמטיקה טבעית, צבעים מהטבע. 

 מהו שוק ירוק ?)שוק תוצרת עצמית ו/או שוק החלפות(.  שוק ירוק 9
 ארגון שוק ירוק קהילתי.

 הילדים יצרו מוצרים בתוצרת עצמית לשוק ירוק.
יאספו  -הגננת והילדים יתכננו דוכן החלפות לשוק ירוק

 וימיינו תוצרים ואביזרים.

 תוצרת עצמית, שימוש חוזר, שוק קח תן



 

סיכום הנושא עם  10
והצוות ילדי הגן 
 החינוכי

מפגש מדריכה מקצועית עם ילדי הגן ובדיקת הידע 
 שהצטבר במהלך השנה. 

 

 


